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Massmediernas roll är viktig för människorna eftersom de för de flesta är den främsta källan till 

information. Denna roll tillskrivs ett stort ansvar med hur de olika medierna producerar, presenterar 

och framställer information, även journalisterna har en stor makt när det gäller framställningen av 

texter. Detta har påverkat dagens politiska arena och både partierna och enskilda politiker anpassar sig 

efter medierna. Syftet med denna uppsats är att analysera nyhetsartiklar ur metoden kritisk 

diskursanalys för att få fram eventuella maktaspekter och diskutera hur medier framställer partier, 

med fokus på Sverigedemokraterna. Den teoretiska grunden består bland annat av politikens 

medialisering och mediernas demokratiska uppgifter. Det finns ett dominansförhållande när det gäller 

sambanden mellan medier och politiska partier, vilket kanske inte alltid framgår klart, men tittar man 

närmare så blir olika maktaspekter synliga. En del av nyhetsartiklarna presenterar dolda strukturer 

genom bland annat språkbruk och grammatik, vilket är oroväckande då den mediala bilden som 

människor får upptas som något normaliserande.  
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Inledning 

Vi lever idag i ett informationssamhälle vilket innebär att medier såsom television, radio, tidningar 

och internet har en central plats i våra vardagliga liv. Globaliseringen har gjort att medierna utgör ett 

slags fönster utåt för människorna och är för de flesta den viktigaste källan till information och vidare 

kunskap. Det är via medierna som människor inhämtar information och bildar sig uppfattningar om 

olika samhällsfrågor exempelvis politik och det är även genom medierna som de politiska aktörerna 

kan nå ut med sina budskap, vilket kallas för en medierad politik. I och med att det är medierna som 

är i centrum innebär detta att de får en maktposition i den politiska kommunikationen mellan till 

exempel politiska aktörer, medborgare och till och med medierna själva. Partierna och politikerna 

måste därför anpassa sig till medierna för att kunna nå ut med sitt budskap och detta kan leda till 

politikens medialisering, där innehållet i budskapet är anpassat för att få ett så gynnsamt utgångsläge i 

medierna som möjligt. Oavsett hur man ser på det så hänger demokrati, politik, medier och 

journalistik starkt samman. Journalistik produceras i och förmedlas via medierna till allmänheten. 

Men det bör även tas i beaktning att vi lever i en demokrati som förespråkar exempelvis yttrandefrihet 

och för att den ska fungera krävs det system för debatt, diskussion, dialog och 

informationsförmedling.  Journalistiken ska förmedla så objektiva bilder av verkligheten som möjligt 

och mediernas demokratiska uppgifter är att informera, granska och vara ett forum för debatt och 

även att bidra till en fungerande åsiktsbildning och demokrati. (Nord och Strömbäck, 2004) 

Sverigedemokraterna (SD) har tidigare funnits i olika former, haft olika namn och styrts av olika 

personer genom åren och har starkt sammankopplats med nazistiska organisationer, människor med 

kriminellt förflutet och främlingsfientlighet (Andersson, 2007).  

Bakgrund 

SD har under åren bland annat arbetat för att åtgärda sitt dåliga rykte genom att arbeta på retoriken 

och hur de har framställts genom att exempelvis få bort den synliga kontakten med nazisterna. Denna 

förändring har lockat till sig fler väljare de senaste åren och det kan tänkas att SD strävar efter att få ett 

ännu större förtroende på den politiska arenan i framtiden. (Larsson och Ekman, 2001) I ett flertal 

undersökningar som gjorts av olika källor den senaste tiden har visat att SD har legat över 

riksdagsspärren på fyra procent, detta resultat skulle även innebära att de bli vågmästare. (Mattsson, 

2009) Tidigare blev SD ignorerat både i medierna och av de andra partierna, denna taktik fungerar 

dock inte idag, då SD i förra valet blev inröstade i många olika kommuner runt om i landet. Vi lever i 

en demokrati där det måste finnas diskussioner och öppna debatter, det går inte att undvika att ta 



debatter, utan dessa måste tas eftersom vi är ett land där alla skall ha exempelvis yttrandefrihet. När 

SD inte fick vara med i debatten med de andra partierna var de tvungna att gå andra vägar för att få ut 

sitt politiska budskap till medborgarna. Frågan är hur stor del media hade i detta avseende. 

Medieproduktionen utgår ifrån att det finns en publik som har ett intresse för att ta del av innehållet 

och denna publik kan vara antingen aktiv, publiken är engagerad i kommunikationsprocessen, eller 

passiv, tar emot lättillgängligt material. Det ökade medieutbudet har lett till att medieanvändningen är 

mer heterogen och publiken använder sina medier mer individuellt och det finns även skillnader i 

medieanvändning mellan olika befolkningsgrupper, lokala och regionala mediestrukturer. (Nord och 

Strömbäck, 2004) En annan sak att beakta är att medierna blir allt mer kommersiella genom att de 

exempelvis är vinstdrivande och i stor utsträckning reklamfinansierade vilket har bidragit till att 

journalistiken blivit mer sensationell och medierna är således mer kommersialiserade. De 

ekonomiska förutsättningarna i mediebranschen idag anses vara mer marknadsorienterad och 

branschen är väldigt attraktiv för både annonsörer och sponsorer. Detta innebär att avkastnings- och 

vinstkrav från mediernas ägare skärps, vilket påverkar hela medieföretagets verksamhet och det kan 

även göra att innehållet i tidningarna sensationaliseras för att tilltala publiken. (Nord och Strömbäck, 

2004) Denna sensationalisering kan gynna exempelvis partier som SD eftersom de kan figurera i 

medierna och få ut sitt budskap indirekt genom dem.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår analys är att undersöka och diskutera hur SD framställs i medierna och om detta 

bidragit till de senaste årens framgång. Vår analys inbegriper även att kartlägga och analysera hur stor 

vikt medierna har när det gäller att förmedla budskap och även om det är någonting negativt som 

skrivs eller sägs, så kan buskapet misstolkas av mottagaren och då ses som någonting positivt.  

Hur framställs SD i nyhetsartiklar i tryckta medier?  

Framställs de annorlunda jämfört med andra partier och kan denna eventuella framställning i 

medierna varit en framgångsfaktor?  

Disposition: 

I metoddelen presenterar vi våra urval och avgränsningar, empiriska material och presenterar även vår 

metod som vi valt för att kunna genomföra analysen. Teorin presenteras sakligt och koncist. Vår 

analys av de enskilda artiklarna är genomförda i tre steg, dock har vi valt att i analysdelen inte 

diskutera det igenom dessa, utan har valt att presentera de olika delarna genom kategorier istället för 

att få en bättre struktur som läsaren lättare ska kunna ta till sig. Slutligen tillkommer slutdiskussionen, 

där vi redovisar det vi kommit fram till.  



Metod: 

Vi har valt att arbeta med nyhetsartiklarna utifrån metoden kritiskt diskursanalys som är ett 

textanalytiskt verktyg för att få fram vad det egentligen är som skrivs, menas och om det finns några 

maktaspekter att ta hänsyn till. Med textanalyserna kan vi få fram hur strukturer, uppbyggnader, 

mening, innehåll eller budskap i artiklarna ser ut. Eftersom text är en meningsbärande enhet är det 

viktigt att även ta hänsyn till textens författare (avsändare), avsedda mottagare, språk, kontexten, stil, 

genre, grammatik och uppbyggnaden när man vill komma åt textens budskap. Att välja vilken sorts 

textanalys man ska göra kan vara svårt eftersom det finns mängder att välja emellan och det beror på 

vilken typ av text man vill analysera och vilket syftet är med analysen. Texten i sig kan även ha en 

vetenskaplig framställning såsom exempelvis samhällsvetenskaplig, vilket kan påverka textanalysen. 

(Svensson och Starrin, 1996)  

Diskursanalys 

Diskursanalyser fokuserar främst på diskursiva relationer, det vill säga språkliga uttryck i texter. Den 

fokuserar således mer på språkanvändning än på relationer mellan grupper. Den skiljer dessutom 

emellan idé och verklighet och väver samtidigt samman språk och handling. (Krona, 2009) Detta kan 

även ses som att våra föreställningar har en mer produktiv roll vilket innebär att man kan se idéerna 

som att de förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten istället för att uppfatta 

idéer som återspeglingar av den materiella verkligheten. (Bergström och Boréus, 2000) ”En diskurs 

är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000, s.7) Diskursanalyser relateras i hög grad till makt och olika maktordningar 

eftersom språket utgör ett mönster och bidrar till att forma vår verklighet. Detta innebär att 

fokuseringen blir på frågor om makt och identitet, men det som är speciellt med diskursanalyser är att 

den inkluderar en kontext. Med kontext i detta sammanhang menas att den intresserar sig för 

relationen mellan avsändare och text, mottagare och text och slutligen mellan avsändare och 

mottagare. Diskursanalyser kan även innehålla interaktioner vilket gör att till exempel vissa 

organisationer eller institutioner kan utgöra en diskurs. (Bergström och Boréus, 2000) 

Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, CDA) 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och 

empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik, social och kulturell utveckling i olika 

sociala sammanhang. Diskursiva praktiker, varigenom man skapar texter och mottar och tolkar dem 

ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen inklusive 

sociala relationer. Det är delvis genom diskursiva praktiker i vardagliga sammanhang som social och 



kulturell reproduktion och förändring äger rum. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) Kritisk 

diskursanalys har anknytning till den samhällskritiska traditionen och är inspirerad av Frankfurtskolan 

och den kritiska teorin, vilket märks genom både likheter i ideologikritiken och att kulturfenomen 

betraktas som autonoma företeelser. Syftet med en kritisk diskursanalys är att bidra till social Dessa 

sociala relationer innebär olika maktförhållanden och syftet med en kritisk diskursanalys är att bidra 

till social förändring för att verka mot mer jämlika maktförhållanden både i 

kommunikationsprocesserna och i samhället i sig. (Winther Jørgensen och Phillips, 2000)  

Faircloughs trestegsmodell 

Enligt Fairclough (1995) kallas diskursen för ”kritisk” eftersom den är ett erkännande av vår sociala 

praktik och kartlägger diskursiva praktikens roll bland annat eftersom språk kan vara uppbundna med 

omedvetna orsaker och effekter. Bandet mellan exempelvis språkbruk och användandet av maktbruk 

är ofta oklara, men vid en närmare titt så verkar den vara av avgörande vikt för hur makt fungerar 

exempelvis en intervju mellan en journalist och politiker. En sådan praktik är formad av sitt 

”common-sense” antagande och maktrelationer mellan grupper av folk. (Fairclough, 1995) 

Diskurspraktiker i ett samhälle, det vill säga det normala sättet att använda språket i nätverket kallas 

diskursordningen, vilket ska belysa relationer mellan olika typer i olika mängder. Förutom att 

diskurser upprätthåller maktrelationer upprätthåller den även kunskap och olika sorters 

kunskapskonstruktioner. (Fairclough, 1995)  

Enligt Fairclough (1995) är kritisk diskursanalys av en kommunikativ händelse analysen av relationer 

mellan tre dimensioner; text, diskurspraktik och social praktik. Texter kan vara skrivna eller muntliga, 

diskurspraktiker är processen mellan textproduktion och textkonsumtion och slutligen sociokulturell 

praktik är sociala och kulturella händelser på vilka de kulturella och sociala händelserna är en del av. 

(Fairclough, 1995) Den kritiska diskursanalysen blir starkt lingvistiskt när man analyserar artiklarna 

eftersom den bland annat jämför olika texters grammatiska struktur. (Krona, 2009) Begreppet 

diskursiv praktik används när man ska undersöka hur texter produceras och distribueras och hur 

konsumtionen av text ser ur. Social praktik ligger utanför diskursen och tillhör kontexten och betyder 

dels att relationen mellan text och diskursiv praktik ses som något yttre och bredare exempelvis andra 

diskursiva praktiker och dels till icke diskursiva områden som exempelvis ekonomiska betingelser. 

Faircloghs synsätt kan ses som pragmatisk, vilket innebär att diskursen bestäms av vilken eller hur 

många av dimensionerna som används i en undersökning. Diskurserna får även olika funktioner; 

sociala identiteter konstrueras, sociala relationer bibehålls och maktstrukturer upprätthålls. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) Det är främst de inneboende motsättningarna som samhällsystemet själv 

bär på som legitimerar kritik. Målsättningen inom kritisk diskursteori ska vara att verka för sociala 



och politiska förändringar. Den tar även avstånd från synen att språket kan representera en given 

verklighet. Språket ska inte uppfattas som neutralt utan det är en social aktivitet att använda sig utav 

språk och denna formas i en socialkontext. Ur denna synvinkel kan språket vara formande eller 

konstituerande och exempelvis kan politik ses som något meningsskapande. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) Diskursanalysen riktar sig även på vad som verkligen görs och sägs, den har således 

en funktionell syn, vilket innebär att den sociala tillvaron i detta fall till exempel att politiken inte är 

fixerad och att människans sammanhang städigt förändras och konstrueras. Förutom det så 

rekonstrueras sociala identiteter som är föränderliga och handlar även om makt, vilket gör att den har 

vissa implikationer. (Bergström och Boréus, 2000) Tanken med användandet av en kritisk 

diskursanalys är att användas i kampen för social förändring, dock menar Fairclough att textanalysen 

inte kan stå ensam som diskursanalys, då den inte klart belyser förbindelserna mellan texterna och de 

samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna. Människor är oftast inte medvetna om att de 

sociala praktikerna formas av sociala strukturer och maktrelationer, men tanken bakom denna 

kombination är att uppmärksamma dessa processer för individen. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000)  

Fairclough (1995) menar att analysen av diskurser inkluderar media diskurser och inkluderar fokus på 

två dimensioner, kommunikativ händelse och diskursordningen. Det finns olika diskursiva praktiker 

inom en diskursordning, som genom tal och skrift produceras och konsumeras eller tolkas. I varje 

diskursiv praktik används både diskurser och genrer på ett bestämt sätt. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) Fairclough menar att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som delas 

upp i tre grupper; den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella), 

den är en diskursiv praktik, viket innebär produktion och konsumtion av texter, den är en social 

praktik. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) Analys av texter koncentreras på meningen och dess 

struktur och kan uppkomma i olika former och olikheter. (Fairclough, 1995)  

Enligt Fairclough (1995) kan texterna ses som att ha tre olika kategorier av funktion; vilket kan ses 

som att man undersöker de simultana konstruktionerna av system av kunskap och tro (idémässig 

funktion), sociala relationer (interpersonell funktion) och själva texten (textmässig funktion). 

Diskurspraktiker involverar olika aspekter av processer av textproduktion och textkonsumtion vilka 

kallas institutionella processer och diskursprocesser, den ses även som länken i relationerna mellan 

text och sociokulturell relation. (Fairclough, 1995) Relationen mellan texterna och den sociala 

praktiken medieras av den diskursiva praktiken. Det är således bara genom diskursiv praktik, där 

människor använder språk för att producera och konsumera texter, som texter formar och formas av 

social praktik. De diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att producera en text och som 



textmottagaren bygger på i sin tolkning av texten har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar 

både produktionen och konsumtionen av texten. Målet med den kritiska diskursanalysen är att 

utforska förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Tyngden lägger man på de diskursiva 

praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i social förändring. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) För att undersöka detta analyseras fallen av språkbruk eller den 

kommunikativa händelsen - som en del av diskursordningen. Med detta menas ”att en kommunikativ 

händelse formar eller formas av den bredare sociala praktiken genom dess förhållande till 

diskursordningen”. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76)  

I vår analys av nyhetsartiklarna har vi utgått ifrån Faircloughs trestegsmodell. I det första steget, text, 

har vi tittat på hur texten är producerad, konsumerad och tagit hänsyn till de formella dragen hos 

texten; (inklusive vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser) som tillverkar diskurser och 

genrer lingvistiskt (språkligt), det vill säga textens språkliga uppbyggnad. Dessutom har vi tittat på 

ifall skribenten använt sig av metaforer och vad det är som presenteras och hur det presenteras. Vilka 

aktörer finns i artikeln och märks det ifall skribenten har antaganden utifrån tidigare kunskaper och 

normer. I det andra steget, diskursiv praktik, har vi dels tittat på hur relationen mellan journalisten och 

den som blir intervjuad (konversationsagendan) och dels om skribenten skapat identiteter med sitt 

språkbruk för att få fram hur texterna behandlar olika händelser av vilket vi får fram eventuella olika 

versioner av verkligheten, sociala relationer och även hur sociala relationer skapas utifrån detta. Vi har 

även tittat på transiviteten i artiklarna, med det menas hur fokusering på olika händelser och processer 

hänger samman. Förutom det har vi tittat på modaliteten, det vill säga hur involverade exempelvis 

journalisten eller den som är intervjuad verkar vara och ifall direkta citat används eller taget från ett 

annat sammanhang. Är texten objektiv eller subjektiv. I det tredje och sista steget social praktik har vi 

studerat huruvida maktojämnheterna döljs eller stärks och analyserat vilka intressen och vems 

verklighetsbeskrivningar det är som förs fram och syns i eller genom texten.  

Metodkritik 

Faircloughs trestegsmodell är optimal när man kombinerar den med en annan sorts analys 

exempelvis av bilder, layout eller det visuella och så vidare. Analysen av nyhetsartiklarna fokuserar 

på maktrelationer och språkbruk vi har således valt att inte göra någon ytterligare analys.   

Urval och avgränsningar: 

Vi valde att undersöka hur medierna gestaltar SD eftersom det är ett aktuellt ämne och det är många 

tryckta medier som skrivit många texter om partiet de senaste åren bland annat artiklar, ledare och 

debattartiklar. På grund av det stora antalet olika texter så avgränsade vi oss till nyhetsartiklar i tryckt 



press, eftersom dessa kunde visa på dolda strukturer och även analysera om det fanns och i så fall 

vilka skillnader det var mellan artiklarna i en dagstidning och kvällstidning, därför valdes 

lokaltidningen Sydsvenskan och kvällstidningen Aftonbladet. Vi har även valt att inte ha med historik 

om SD eller bakgrund till varken Sydsvenskan eller Aftonbladet då detta är irrelevant för denna 

uppsats då det är själva artiklarna vi analyserar. Tillgång till artiklarna fick vi genom artikelbaserna 

Mediearkivet och Presstext. Vi valde att analysera nyhetsartiklar eftersom de kunde visa på dolda 

strukturer mer än andra artikelformer, fastän vi valt att inrikta oss på nyhetsartiklar var antalet artiklar 

fortfarande högt och vi fick avgränsa oss till en tidsram på en månad under hösten 2009 från den 19 

oktober till och med den 19 november. Dessa datum är slumpmässigt valda, men vi har medvetet valt 

att inte gå in och undersöka hur de framställdes i media innan det förra valet eftersom vi är 

intresserade av hur den mediala bilden ser ut idag.   

Empiriskt material 

Nyhetsartiklarna från de båda tidningarna är oftast välstrukturerade och i de flesta fall välskrivna. 

Dock märker vi en skillnad på hur artiklarna ser ut och är skrivna mellan tidningarna, Aftonbladets 

artiklar är mer sensationaliserade med exempelvis vassare rubriker som ska locka fler läsare medan 

Sydsvenskans artiklar handlar mer om vad som händer i lokalpolitiken i Skåne. Totalt sett har vi 

analyserat 29 nyhetsartiklar från de båda tidningarna.  

 

 

 

 



Teori 

Mediernas demokratiska uppgifter 

Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet demokrati: ”stat med folkvälde”. Med andra ord så 

utmärks en demokrati av att befolkningen själva röstar fram representanter genom folkomröstningar. 

De som blir inröstade sitter i en fyraårsperiod och sedan ska en ny folkomröstning genomföras, detta 

gäller även val till olika kommuner och landstingsstyrelser. (L. Vesterdorf, 1996) Vår demokrati i 

Sverige kan sägas vara ett välutvecklat land, eftersom befolkningens möjligheter till att medverka och 

påverka är stor. Grunden i en demokrati måste vara press-, yttrande- och informationsfrihet vilka ska 

upprätthållas eftersom information såsom handlingar måste vara öppna för allmänheten och här har 

medierna en central ställning eftersom demokratiska politiska kommunikationer inte kan frikopplas 

från mediernas sätt att fungera eller samspelet mellan de olika aktörerna. (Nord och strömbäck, 2004) 

Många partier med extrema åsikter sammankopplas starkt med nationalism, eftersom själva nationen 

blir en social gemenskap som binder ihop människor utöver kretsen av personliga kontakter och 

kallas därför för en föreställd gemenskap. Tillkommer då ett yttre hot mot denna föreställda 

gemenskap kan behovet av denna gemenskap eller gemensamma nationella identiteten stimuleras 

ytterligare, vilket gör att nationalism kan ses som en nationell mobilisering som är knuten till 

krissituationer, samhälleliga omställningar och förändringsprocesser. (Østerud, 1997) Behovet av att 

känna tillhörighet blir då också starkare och en ”vi” och ”dem” känsla kan uppstå. I en demokrati ska 

medierna bidra till fungerande åsiktsbildning genom att informera, granska och vara ett forum för 

debatt, vilket kallas ”mediernas demokratiska uppgifter”. (Nord och Strömbäck, 2004) En av de 

viktigaste av yttrandefrihetsgrundlagarna är tryckfrihetsförordningen, vilken ska verka för att ett fritt 

meningsutbyte ska råda och det ska finnas allsidig upplysning att tillgå. (Olsson, 2006) 

Yttrandefriheten ska garanterat ge medborgarna en valsituation som de förstår bland annat genom 

mediernas rapportering vilket ska minska möjligheterna att censurera eller begränsa den offentliga 

diskussionen. (Andersson, 2004) Den kritiska diskursanalysen genom Faircloughs trestegsmodell 

syftar till att avtäcka omedvetna orsaker och effekter exempelvis genom användandet av språkbruk 

och maktbruk. Maktrelationerna är osynliga och accepterade av ett common-sense antagande vilket 

även hjälper till att upprätthålla dem. (Fairclough, 1995) I diskurerna inkluderas även semiotiska 

aktiviteter såsom bilder vilket undersöks genom den sociala teorin som en form av social praktik, där 

aktiviteter implikeras och relationer är socialt skapade eller formade. Enligt Fairclough (1995) är alla 

texter beroende av pågående processer; sociala identiteter, sociala relationer och system av kunskap 

och tro. I den kritiska diskursanalysen ska man tänka på textens egenskaper (text), de produktions – 



och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik) samt den bredare sociala 

praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) Vid analyserandet av diskursiv praktik ska man uppmärksamma hur textförfattare 

bygger på redan befintliga diskurser och genrer för att skapa egna texter och sedan bör man också 

lägga märke till hur mottagarna till texten använder sig av föreliggande diskurser och genrer i 

konsumtion och tolkning av texten. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  

Medialisering av verkligheten  

Människor idag anser fortfarande att de huvudsakligen får information om samhällsfrågorna via 

massmedierna, vilket kallas medialisering, och innebär att medierna bidrar till att forma människors 

verklighet och värderingar. Mediernas rapportering om olika saker påverkar vår uppfattning om hur 

viktiga de är och mediernas roll som tolkare och redigerare av information blir därför allt viktigare. 

När det gäller politik och medier så kan individer som inte tidigare har fastställda värderingar bli starkt 

påverkade av de budskap som sänds ut från medierna eftersom mottagligheten är större. Detta 

innebär att medierna har en viktig roll i den politiska opinionsbildningen, men medialisering innebär 

inte bara att medierna är viktiga för publiken utan även att de är viktiga för den eller de som har 

någonting att framföra. Medierna står inte utanför den politiska processen utan kan i sig själv ses som 

en politisk institution exempelvis så anpassar politiker och makthavare sitt budskap för att passa 

mediernas krav genom bland annat tillspetsning och personifiering. (Nord och Strömbäck, 2004) 

Mediernas ställning har stärkts genom medialiseringen och även ett ökat medieutbud och ett högt 

medieanvändande påverkar denna ställning. Mediernas egna tolkningar och beskrivningar är ytterst 

centrala och den politiska maktens inflytande över journalistiken är reducerad. (Nord och Strömbäck, 

2004) Politiken är idag mer beroende av mediernas representationer som påverkar medborgarnas 

föreställningar. Politikens medialisering förutsätter ”oberoende” medier som inte är bundna till 

strukturer främst politiska. Denna makt över representationer förutsätter ett minskat partipolitiskt 

inflytande och även en mer professionaliserad journalistik. (Eriksson, 2002) Detta har skapat en 

situation där medial uppmärksamhet blir mer åtråvärd för politiken, vilket även gör att politikerna 

anpassar sig till mediernas sätt att fungera. Sättet för medierna att presentera sakfrågor inom politiken 

skapar föreställningar om politik och politiker och har dessutom en avgörande roll. (Eriksson, 2002) 

Dessa föreställningar upprätthålls dessutom av medierna och produceras eller transformeras genom 

genrer och språkliga konventioner som medierna tillämpar för att kommunicera om politiken 

(Eriksson, 2002). Således så domineras politiken av medierna eller journalistiken, vars makt eller 

dominans kan synliggöras genom diskursiva praktiker. De politiska partierna anpassar sig till 

produktionsformer som präglar medieproduktionen för att få fler väljare, men detta kan på sikt få 



motsatta effekter. Med detta menas att de strategier som tillämpas av politikerna för att få 

medborgarnas röster tenderar att motverka intresset för själva politiken. (Eriksson, 2002) Strömbäck 

(2000) anser att makten har ”tre ansikten” och dessa påverkar medierna: 

1. Handlar om det politiska beslutsfattandet på kollektiv nivå genom riksdagen, regeringen, 

landstingen och kommunerna. Detta innebär att politisk makt eller beslutandemakt är 

påtvingad alla som är en del av den politiska gemenskapen och används på politikens 

aktörsnivå eller den informella nivån. Medierna finns på den formella nivån där det finns 

ramar som påverkar det politiska beslutsfattandet.  

2. Makten över dagordningen, det vill säga vilka frågor som medierna väljer att ta upp till 

diskussion inför politiskt beslutsfattande, vilket innebär ständigt pågående förhandlingar 

mellan olika aktörer. Trycket utifrån eller via exempelvis medierna kan tvinga politiska 

aktörer att ta upp vissa frågor 

3. Makten över tanken, det finns en omedvetenhet hos människor om hur mycket man blir 

påverkad av medierna. Många mediekonsumenter har föreställningen om att medierna 

påverkar andra men inte de själva 

Medierna är därför en nödvändig förutsättning för journalistiken men inte tvärt om eftersom medierna 

förmedlar information och det är denna medborgare behöver för att kunna bilda sig en åsikt, men 

även politikerna behöver denna information om aktuella samhällsskeenden och eventuella problem. 

Journalistiken måste verka för att ge så sanningslika bilder av verkligheten som möjligt för att återge 

den på ett så verkligt sätt som möjligt, information kan lätt annars förvandlas till desinformation. 

(Nord och Strömbäck, 2004) Kraven på journalistiken ska verka till att bidra till att medierna har en 

fungerande åsiktsbildning och att medierna ger medborgarna tillgång till sådan information så att de 

kan ta ställning i olika samhällsfrågor. Ramarna för mediernas verksamhet är politiska och juridiska 

villkor exempelvis genom grundlagar och förordningar vilka ska garantera en oberoende roll som ska 

garantera den fria opinionsbildningen. (Nord och Strömbäck, 2004)  

Mediernas dagordning 

Dagordningsfunktionen innebär att medierna inte har något inflytande på vad väljarna ska tycka i 

olika frågor, men att de har en stor betydelse på vilka frågor läsarna eller tittarna ska ha åsikter om. 

Även om dagordningsfunktionen fokuserar på mediernas påverkan på publikens dagordning, är 

opinionsutvecklingen beroende av samspelet mellan dessa två kommunikationsformer. Mediernas 

dagordning strukturerar publikens diskussioner och påverkar diskussionen i hög grad. Intresset för 



mediernas makt över vad vi uppfattar som viktiga frågor har i dagordningsforskningen fortsatta 

utveckling kommit att riktas mot hur vi uppfattar politiska frågor. Detta benämns ofta som 

dagordningsteorins andra nivå och innefattar teorierna priming och framing. (Strömbäck, 2000) I alla 

demokratier ska det finnas möjlighet till ansvarsutkrävande från både de politiskt valda och medierna 

som rapporterar.  Det krävs att medierna innehåller information som gör att medborgarna kan granska 

och bedöma de politiska aktörerna. Det måste dessutom finnas ett intresse för människor att kunna ta 

till sig informationen. Priming kombinerar betydelsen av den politiska kommunikationen mellan 

medieagendan och medieinnehållet och innebär att människors utgår ifrån de sakpolitiska områden 

medierna väljer att uppmärksamma. Medierna påverkar således människor till att tycka att ”vissa” 

frågor är viktigare än andra, dessutom påverkar medierna oss starkt exempelvis på hur vi värderar 

politiska ledares förtroendeuppdrag. Detta gör medierna genom att betona vissa frågor och genom att 

inte ”ta upp” andra. (Strömbäck, 2000) Förmågan till ansvarsutkrävande är till stor del beroende på 

medierna och deras sätt att tillskriva ansvar. Det blir då viktigt att medierna utifrån ett demokratiskt 

perspektiv tillskriver ansvaret i förhållande till verkligheten. Framing i sin tur innebär att mediernas 

uppfattningar av olika aspekter av verkligheten och hur dessa gestaltningar påverkar människorna. 

Den syftar till två saker: dels på vilket sätt som nyhetsinnehållet formas och kontextualiseras av 

journalisterna och anpassas till meningsstrukturer och dels den process genom vilken publikens 

referensramar påverkas genom den verklighet som journalisterna har presenterat. (Nord och 

Strömbäck, 2004) De beskrivningar som finns om verkligheten måste vara begränsade. Medierna 

tävlar ständigt mot varandra om allmänhetens uppmärksamhet, eller med andra ord: ”hur medierna 

gestaltar olika problem eller beskrivningar av verkligheten, och hur dessa gestaltningar påverkar 

medborgarna och mediekonsumenterna i deras gestaltningar”. (Strömbäck, 2000, s. 216) Den 

politiska objektiviteten hos medierna ifrågasätts speciellt när det gäller maktspel över information 

innan den ens har nått medierna. Detta leder i sin tur till att medierna får en otrolig makt att starkt 

påverka dagordningen och även influera den miljö som politiken är en del av. (Strömbäck, 2000) 

Strömbäck (2000) menar att det finns både planerade och oplanerade effekter vilka kan komma direkt 

från medierna eller från någon eller något som vill försöka påverka, förändra eller sprida information 

via medierna. De kan då utnyttja mediernas makt för att exempelvis sprida information. 



Analys 

I vårt land har demokrati varit en självklarhet i många år, alla medborgare har sina egna åsikter och 

röstar på det partiet man vill. Men den politiska arenan har förändrats mycket sedan det förra valet då 

SD var nära att komma med i riksdagen, sedan dess har de fått en allt mer central position i mediernas 

bevakning och hamnar ofta i fokus. Våra traditionella partier existerar i samlevnad i två block, vilket 

SD inte tillhör än. Detta har fått många partier att bli oroliga över hur de ska bemöta SD. Det 

presenteras en bild av medierna att de andra partierna är oeniga utnyttjas av SD som istället 

presenterar en enad front i medierna. (Bengtsson, 2008) En artikel som har fått stort utrymme i 

Sydsvenskan under hösten är en serie av artiklar som handlar om en partimedlem från Moderaterna 

som först uttalat sig positivt om ett samarbete med SD, men som sedan tagit tillbaka detta uttalande. 

Detta tyder på att partierna är rädda för att ha kontakt med SD, eftersom medierna kontrollerar det och 

skriver om det så negativt, men att samarbeten finns i skymundan och när det kommer fram till ytan 

så dementerar de samarbetena. I många av Sydsvenskans artiklar är det fler än bara en partimedlem 

som citeras, vilket ofta visar på olika klyftor eller skillnader inom partiet: 

     ”SD i Eslöv fick inte igenom något av sina önskemål i förhandlingen med M. Partiet valde ändå att stödja  

     alliansen som på sistonde ”haft en helt annan attityd” till SD… - De är mer måna att söka vårt stöd nu, 

     säger Fredrik Ottesen (SD). Henrik Wöhlecke (M) säger först att telefonsamtalen i Eslöv från M till SD 

     antagligen kommer att fortsätta… Några minuter senare har Henrik Wöhlecke ångrat sig. Han ringer 

     Sydsvenskan och säger att han inte tänker uppvakta SD i framtiden…” (Orrenius, Sydsvenskan, 09-11- 07) 

SD presenteras av medierna som ett av de ordinarie partierna vilket ökar deras trovärdighet och 

gissningsvis även antalet väljare. Detta kan medierna styra eftersom det är de som väljer hur de ska 

rapportera om SD, det vill säga vilken vinkel artikeln i fråga ska ha. (Bengtsson, 2008) Det är också 

mediernas dagordning som strukturerar och påverkar publikens diskussioner i hög grad. (Strömbäck 

2000) De andra partierna har tidigare vägrat att samarbeta med SD, men de har trots detta figurerat 

flitigt i medierna. Argument mot SD vänds ofta tillbaka till de som har gett dem från första början och 

SD själva säger att de har blivit bemötta med odemokratiska medel. (Bengtsson, 2008) Väljarna och 

även läsarna av artiklarna som skrivs om SD måste inse att det politiska läget i Sverige för tillfället är 

väldigt osäkert, bland annat på grund av det osäkra ekonomiska läget som vi befinner oss i. Detta 

utnyttjar SD genom att presentera en bild via medierna om att Sveriges gränser är öppna för vem som 

helst som kommer från ett annat land och som kommer hit och tar våra jobb, vilket naturligtvis är en 

falsk bild. (Bengtsson, 2008)  



Mediernas demokratiska uppgifter 

I alla demokratier ska det finnas möjlighet till ansvarsutkrävande från både de politiskt valda och 

medierna som rapporterar.  Det krävs att medierna innehåller information som gör att medborgarna 

kan granska och bedöma de politiska aktörerna. (Strömbäck, 2000) Medierna ska förutom detta 

förmedla en objektiv bild av verkligheten och bidra till en fungerande åsiktsbildning genom att 

informera, granska och vara ett forum för debatt. (Nord och Strömbäck, 2004) Många av 

Sydsvenskans artiklar är tydligt skrivna ur journalistens egna åsikter och normer, det vill säga de är 

inte objektiva. Många av dem baseras på personliga intervjuer, men de grundas också ofta på 

andrahandskällor, det vill säga när det är andra personer som har genomfört intervjuerna, vilket 

naturligtvis påverkar svaren. Detta måste läsaren inse att ett citat kan vara taget ifrån ett annat 

sammanhang och kanske inte egentligen är aktuellt för den specifika artikeln. Journalisten som 

skriver artikeln har en stor makt. Medierna har en central ställning i demokratin när det gäller att 

förmedla information till publiken och även mellan de olika aktörerna och kan därför inte frikopplas 

de politiska kommunikationerna. (Nord och Strömbäck, 2004) En hög grad av nationalism kan också 

bidra till att SD fått mer väljare, genom att medierna mer förmedlar en bild av ”vi” och ”dem”, denna 

bild skapar då ett yttre hot tillkommer och då kan en nationell mobilisering ske. (Østerud, 1997) 

Eftersom medierna från början har tillskrivit invandrare en bild som ”dem”, så blir denna föreställning 

hela tiden reproducerad i artiklarna vilket gynnar SD:s partipolitiska åsikter. 

Medialisering 

Detta ständiga informationsflöde som medialisering ger bidrar till att forma vår verklighet och 

värderingar. Beroende på om medierna rapporterar om någonting, påverkar detta uppfattningen om 

hur viktigt det aktuella ämnet är. Medialiseringen kan ha bidragit till en del av SD:s valframgångar då 

de som parti har kunnat styra vad medierna ska presentera om dem. Både medierna och journalisterna 

arbetar som tolkare och redigerare av information, vilken är en viktig roll, speciellt när det kommer till 

hur de exempelvis rapporterar om SD som vågmätare. I en av Aftonbladets artiklar beskriver 

journalisten den politiska situationen på följande vis:  

     ” …ännu har alltså de borgerliga partierna inte kunnat ge väljarna besked om huruvida de kan 

     tänka sig bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Från de rödgröna är svaret däremot 

     ett glasklart nej. Väljare som vill vara säkra på att främlingsfientligheten inte får inflytande har 

     därmed ett tydligt regeringsalternativ att rösta på…” (Aftonbladet, 09-10-26) 

Detta tyder på att journalisten känner ett starkt missnöje gentemot de borgerliga partierna, som inte 

direkt meddelar att de inte vill samarbeta med SD. Med rapportering av denna sort kan författaren och 



medierna påverka vår uppfattning gentemot dessa partier. Vissa individer har bestämda åsikter om 

vilka medier de intar information från, när det gäller de som inte har fastställda värderingar, blir dessa 

starkt påverkade av mediernas budskap. Även för de politiska aktörerna blir medialisering viktigt då 

de kan styra sitt budskap eller det som de vill förmedla via dem via exempelvis tillspetsning. (Nord 

och Strömbäck, 2004) Hur SD framställs i medierna är säkerligen till viss del planerad från partiets 

sida. Medierna har antagligen också förändrat andra samhälls institutioner och det kan diskuteras hur 

stor del av valrörelsen som avgörs i medierna till exempel när det gäller SD:s valframgångar.  

Medierad politik 

Med detta begrepp, medierad politik, menas att människor ser medierna som den främsta källan till 

information om politik och politiska frågor. Politiken utspelas i och via medierna och det är via dessa 

som de olika politiska aktörerna kan förmedlar sitt budskap. (Nord och Strömbäck, 2004) Medierna 

påverkar således människor till att tycka att vissa frågor är viktigare än andra, dessutom påverkar 

medierna oss starkt exempelvis på hur vi värderar politiska ledares förtroendeuppdrag. Detta gör 

medierna genom att betona vissa frågor och genom att helt enkelt inte ta upp de andra. (Strömbäck, 

2000) Det måste dock poängteras att det är journalisterna och nyhetsredaktionerna som väljer vad 

som ska uppmärksammas och på vilket sätt nyheten ska bli presenterad på. Det råder ett 

informationsöverskott, men även ett underskott när det kommer till vad människor intresserar sig för, 

vilket innebär att det pågår en ständig konkurrens mellan medierna om människornas 

uppmärksamhet. (Nord och Strömbäck, 2004) Läsarna måste också tänka på hur innehållet i artikeln 

presenteras, i exempelvis en av Aftonbladets artiklar handlar det om att försöka få fram vem det är 

som röstar på SD, vilka partier deras anhängare kommer ifrån. I detta falla visar journalisten sitt starka 

missnöje mot några av de största partiledarna:  

     ”…rädslan för det främmande är en klassfråga, men inte på det enkla sätt som självbelåtna liberala 

     debattörer, och tröttande Folkpartiledare, gärna hävdar…” i samma artikel: ”…rädslan för det främmande 

     blir stort först när politiken inte längre handlar om jämlikhet. Det är därför Åkesson främst finner sina 

     anhängare bland Reinfeldts, och kanske Hägglunds, väljare. De har för länge sen givit upp tanken om 

     minskande klyftor och rättvis fördelning…” (Aftonbladet, 09-10-21) 

Som synes presenteras partiledarna och partierna inte på ett positivt sätt, de framställs snarare som 

partier som inte vill verka för rättvis fördelning och jämlikhet. Det är således tydligt att journalisten är 

missnöjd, och när man som läsare inte vet hur säker avsändaren är, blir därför extra viktigt att vara 

kritisk till den bild som journalisten vill förmedla eftersom den många gånger är subjektiv. 



Sensationell journalistik 

Att medierna blivit allt mer sensationaliserande är inget nytt och många menar att medierna 

överdriver vissa händelser i medierna och vänder och vrider på fakta eftersom de vet att det säljer. 

Detta kan leda till att vissa artiklar och nyheter sensationaliseras, just på grund av att medierna måste 

slåss om uppmärksamheten. Genom att ha analyserat Aftonbladets nyhetsartiklar kan vi se att 

journalisterna många gånger väljer att använda sig av sensationella rubriker för att locka till sig så 

många läsare som möjligt bland annat på grund av ekonomiska krav. Exempelvis,  

     ”Tvillingbröder startar kampanj mot muslimer” (Nilsson, Aftonbladet, 09-10-19) 

    ”Här avbryter Bert intervjun – stormar iväg – när Ny demokrati jämförs med Sverigedemokraterna”  

     (Ohlsson, Aftonbladet, 09-10-29) 

Dessa rubriker ska tilltala publiken och få dem att köpa tidningen. Artikeln med Bert Karlsson blev 

han intervjuad i samband med Utbildningsradions serie om främlingsfientligheten. Bert ansåg att han 

blev felaktigt informerad angående artikelns syfte och valde att avbryta intervjun, men genom 

ordvalet ”stormar iväg” som skribenten använde, blir rubriken mer dramatisk och på så vis kanske 

mer tilltalande för publiken. Ordvalet skapar mer sensation och artikeln blir då mer uppmärksammat 

vilket blir mer gynnsamt för tidningen. I en annan artikel finns det ordval såsom ”borgerligt 

slingrande om SD” meddelar journalisten att i helgen försökte Folkpartiledaren Jan Björklund ”smita 

undan” den känsliga frågan om att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Även i detta fall 

är det tydligt att skribenten använt sig av två ord som gör att artikeln blir lite mer ”intressant” och 

tilltalande för publiken.  

Journalistiken och journalistens roll 

Journalistens roll ligger liksom mediernas också i en maktposition och det är viktigt att de är objektiva 

i sitt språkbruk och exempelvis sitt sätt att framställa en person, ett parti, en händelse och så vidare. 

Journalistiken ska verka för att ge så sanningslika bilder av verkligheten som möjligt för att återge den 

på ett så verkligt sätt som möjligt, information kan lätt annars förvandlas till desinformation. (Nord 

och Strömbäck, 2004) Journalisterna har en stor makt och det är något vi kan se i Aftonbladets 

nyhetsartiklar. Många gånger väljer de att presentera de olika aktörerna på de sätt som de själva väljer, 

deras egna värderingar, normer och ideologi lyser igenom. I flertalet artiklar framställs 

Sverigedemokraterna på ett negativt sätt av journalisterna vilken förankras ytterligare genom 

uttalanden från de andra partierna. De har genom ordval och språkbruk skapat en negativ identitet 

kring Jimmie Åkesson och SD: 

     ”Trots det är det möjligt att Sverigedemokraterna har tagit ett steg närmare riksdagen. Om de, 



     mot förmodan, lyckas övertyga om att de bara är emot muslimer, men i övrigt är snälla och 

     hyggliga. Men vågmästare kommer de inte att bli… visst var det inflytande du ville ha, Åkesson? Inte bara en  

     riksdagslön…” (Aftonbladet, 09-10-20) 

       ”… försöka se till så att Sverigedemokraterna inte kommer in…” (Buskas, Aftonbladet, 09-10-29) 

     ”…och så dyker Sverigedemokraterna upp…” (Aftonbladet, 09-10-24) 

Genom dessa citat kan vi ses att journalisterna utnyttjat sin makt för att framställa SD och Jimmie 

Åkesson i dåliga dagar. Författarens objektivitet har hamnat i skymundan och vi kan se journalistens 

egna personliga motstånd gentemot partiet och dess ledare. Vi förstår att författaren inte delar samma 

ideologi och värderingar som SD. Genom ordvalen ”visst var det inflytande du ville ha, Åkesson? 

Inte bara en riksdagslön” visar författaren på en slags ironi mot partiledaren och för på så vis inte 

någon objektiv journalistik. Språkbruket blir inte särskilt neutralt utan väldigt negativt laddat. 

Journalisten ska som vi tidigare diskuterat, verka för att ge så sanningsenliga bilder som möjligt, dock 

anser vi att det inte är så i detta fall. Att journalisten ska vara oberoende och informera, granska och ge 

utrymme för en kritisk debatt är en förutsättning för en demokrati. Det ska finnas en strävan hos 

journalisten att ge så sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt. Även i Aftonbladets 

nyhetsartiklar, är det tydligt journalisten som bestämmer konversationsagendan det vill säga, det är 

journalisterna som bestämmer vilka frågor som ska ställas, på vilket sätt frågorna ska ställas och det är 

också dem som sedan skriver ner svaren antingen genom direktcitat eller genom egna 

sammanfattningar. Det finns alltså rum för författarens egna tolkningar och plats för dem att vinkla 

”sanningen” på deras egna sätt. Författaren skriver om tvillingbröderna som startar kampanj mot 

muslimer och för att få reda på mer information kring ämnet har journalisten vänt sig direkt till 

bröderna som är huvudansvariga. Ett exempel från Aftonbladets artikel visar att journalisten använt 

sig av metaforer, för att genom dessa liknelser forma en hård och känslokall bild kring 

Sverigedemokraternas sekreterare och hans tvilling som är IT-chef i partiet:  

     ”När tvillingarna talar om hotet från islam glöder deras ögon och deras tal blir febrigt…” (Nilsson,  

     Aftonbladet, 09-10-19) 

I många av både Sydsvenskans och Aftonbladets artiklar är modaliteten relativt hög, skribenten har i 

det fall intervjuat sakkunniga personer och sedan till exempel använt sig av direktcitat för att sedan 

förmedla vidare budskapet till läsarna. Men det förekommer också en del artiklar där modaliteten är 

låg, och där författaren fört sina egna resonemang kring ämnet utan att ha talat med någon kunnig 

person. Det är i dessa specifika fall extra viktigt för läsarna att förstå att journalisten inte grundar sina 

argument på fakta utan istället på sina egna personliga åsikter och att det då inte blir en objektiv 



journalistik. Citaten från de olika sakkunniga personerna kan också tas ur sitt sammanhang och det 

kan då leda till att det blir vinklat åt ett visst håll. Modaliteten i de olika artiklarna kan skiljas åt 

eftersom det ibland är direkta citat från en direkt källa och i så fall är den hög, men i andra fall är 

intervjun tagit ifrån ett annat sammanhang, vilket innebär att den är låg. Med andra ord beror det på i 

vilken position som den intervjuade befinner sig i och hur väl denna är insatt i sakfrågan.  Journalisten 

måste rätta sig efter tidningens riktlinjer och både Sydsvenskan och Aftonbladet måste rätta sig efter 

olika lagar och förordningar. I en artikel från Sydsvenskan är modaliteten hög och det verkar som om 

samtliga intervjuade är sakkunniga och insatta i det specifika ämnet, men uttalandena om SD känns 

lite olustiga eftersom det enbart verkade som man röstade emot SD bara för att göra det och inte 

beslutade enligt sitt partis ”åsikter” i den specifika frågan.  

     ”… De gånger vi får mest positiv respons är när folk märker på att det är skillnad på vår och 

     Socialdemokraternas politik. Och här har vi valt att prioritera verksamheten före skolmaten…” (Mårtensson,  

     Sydsvenskan, 09-11-06) 

Det är viktigt för de andra partierna att inte ”enbart rösta emot SD” oavsett vad frågan gäller, utan att 

inte förlora fokus på sakfrågan. I det ovan nämnda exemplet har Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna röstar för gratis skolmat, medan de andra partierna röstar emot det förslaget. 

Transiviteten i de flesta av Sydsvenskans artiklar är att det ofta förekommer flera artiklar inom ämnet 

eller som handlar antingen direkt eller indirekt om SD vilket innebär att journalisten i de flesta fall har 

tidigare förkunskaper och åsikter om problematiken. Detta innebär att journalisten fokuserar på olika 

händelser och att processerna för att skapa de olika artiklarna är likartade. SD vill ha mycket 

publiciteten och medierna är idag ett lämpligt sätt för dem att nå ut till väljarna och göra deras röst 

hörd. Detta sker enbart genom medierna, vilket kan ses som någonting negativt, eftersom de övriga 

partierna fortfarande har något som kan kallas nolltolerans mot dem. Ett exempel på hur SD får sin 

röst hörd och därigenom syns i medierna är:  

     ”Med anledning av att Svedala kommun ofrivilligt berikats med ett stort antal ensamkommande flyktingbarn 

     anser vi i Sverigedemokraterna att vi med råge uppfyllt det avtal som vi har med Migrationsverket…, skriver 

     Tom Thörnquist, ordförande för SD i Svedala, i en motion som i tisdags inkom till kommunen…” (Eriksson,  

     Sydsvenskan, 09-11-14) 

Att SD har lämnat in motioner till riksdagen i olika frågor som sedan uppmärksammas i medierna är 

även ett smart sätt att marknadsföra dem som parti. Vi kan konstatera att SD får väldigt mycket plats i 

medierna och att partiet även får notiser i artiklar som egentligen inte handlar om SD utan om något 

helt annat. De får ofta ”gratisreklam” i de olika texterna. I till exempel Aftonbladets artikel om 



Miljöpartiet (Mp) skriver journalisten om en grupp miljöpartister som samlats till valupptakt i Örebro. 

Texten handlar om Mp:s framgångar genom åren och hur partiet har utvecklats och blivit bättre. Trots 

att artikeln handlar om Mp som parti får SD en notis i slutet av texten: 

     ”Nu uppvaktas de till och med av Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund som vill ha hjälp med att hantera 

      Sverigedemokraterna” (Aftonbladet, 09-10-24) 

Många artiklar använder sig även av metaforer för att få fram bättre beskrivningar och beskriva en 

känsla som gynnar deras syfte med artikeln, exempelvis att ”ge en känga”. I de flesta fall anser säkert 

många människor att mediernas bild är uppförstorad och förvrängd. Där uppstår en konstighet när det 

gäller journalistens ansvar eftersom den i detta fall har ett ansvar att inte låta Moderaterna låta som ett 

splittrat parti medans SD framställs som ett stabilt parti som står eniga. I denna artikel används ord 

som ”smickra” och ”flirta”. I en annan artikel används ord som ”mardrömsliknande” för att förklara 

situationen med SD. Vissa artiklar är bara rena reflektioner från vad det är journalisten har sett. 

Journalisten skapar även identiteter genom sitt språkbruk. Men det är även upp till medierna i sig att 

välja vad som ska komma med i tidningen eller inte, och det borde tas ett större ansvar av 

nyhetsredaktionerna när det gäller sådana här känsliga ämnen. I en artikel från Sydsvenskan skapas 

en identitet av SD som ett främlingsfientligt parti och talaren som blivit citerad kopplar dem starkt till 

nazismen och förintelsen. Skribenten citerar Socialdemokraterna så här när de uttalar sig om SD:  

     ”Sätt solidariteten i första rummet och låt inte de främlingsfientliga peka ut vissa grupper som 

     syndabockar… passade också på att ge en känga till Sverigedemokraterna, som enligt honom utnyttjar de  

     problem som uppstår när kulturer möts, för att skuldbelägga grupper av människor” (Habul, Sydsvenskan,  

     09-11-10) 

Detta citat har skribenten tagit från Kristallnatten då olika tal hölls men det var enbart 

Socialdemokraterna som blev citerade, vilket gör att man starkt förknippar dem med SD, trots att det 

troligtvis inte var skribentens syfte.   

Framställning via medier  

Enligt de kraven som finns på journalistiken ska journalisten verka till att bidra till att medierna har en 

fungerande åsiktsbildning och att medierna ger medborgarna tillgång till sådan information så att de 

kan ta ställning i olika samhällsfrågor. (Nord och Strömbäck, 2004) I en av Aftonbladets 

nyhetsartiklar har tidningens läsare fått skicka in råd till Socialdemokraternas partiledare, Mona 

Sahlin. Men genom journalistens val av språk lyser författarens egna åsikter genom, till exempel: 

     ”Mona Sahlin har en hel stab som ska hjälpa henne att vinna valet. Men vi tror att väljarna vet bättre… Hon 



     behöver mer pondus och vara lite mer bestämd. Annars tar männen över… Sluta prata om ungarna, hitta 

     tillbaka till rötterna – och bli lite argare” (Buskas, Aftonbladet, 09-10-30)  

Det kan vara svårt för oss medborgare att ta ställning i olika samhällsfrågor när journalisten väljer att 

presentera en politiker på detta sätt och som vi tidigare tagit upp har medierna en central ställning i 

demokratin när det gäller att förmedla information till publiken och även mellan de olika aktörerna 

och kan därför inte frikopplas de politiska kommunikationerna.  (Nord och Strömbäck, 2004) 

Journalisten väljer i detta fall att skapa en negativ identitet kring Sahlin, genom att det i princip bara är 

negativ kritik som riktas mot partiledaren. Det framkommer inte ifall journalisten använt sig av 

direkta citat eller om denne gjort en slags sammanfattning av ”folkets” råd. Det skulle kunna ha 

förekommit positiv kritik men om så är fallet, har journalisten valt att lyfta bort dem från texten. 

Sahlin får också stå till svars för den ”misslyckade” integrationen av invandrare och att ansvar ska tas 

för att ”Sverigedemokraterna inte ska komma in i riksdagen”. Journalisten tillsammans med 

Aftonbladet har en otrolig makt i sitt förmedlande av nyheter och händelser och det är viktigt att 

försöka ge partiet eller aktören en rättvis bild. Mediernas negativa framställning av partier som SD 

kommer antagligen inte att förhindra dess existens eller att människor röstar på dem. Istället för att en 

snedvriden bild av partiet presenteras, kan det kanske vara bättre att låta SD visa upp sina riktiga 

ståndpunkter i medierna exempelvis genom en direktsänd debatt eller liknande. I en demokrati med 

yttrandefrihet fungerar det inte att stänga ute ett parti, det finns nämligen människor som är villiga att 

rösta på dem. Många av SD:s väljare kan tänkas rösta på partiet på grund av missnöje gentemot de 

andra politiska partierna och i detta fall måste kanske våra nuvarande partier se över deras egen politik 

och strategi. Många av Sydsvenskans artiklar handlar inte om SD i sig, utan handlar ofta om 

lokalpolitik. I många artiklar avproblematiseras problemet med flyktingar och flyktingpolitiken, 

medan SD får en negativ fokusering. I de flesta artiklar som analyserats från Sydsvenskan är det 

journalisten som har bestämt konversationsagendan, det vill säga journalisten har rätt till att ställa vilka 

intervjufrågor som denne vill och kan även vinkla dessa på ett sätt som kanske senare inte framgår i 

artikeln. Journalisten kan även skapa olika identiteter och roller genom sitt språkbruk exempelvis i en 

artikel i Sydsvenskan där det står om flyktingar: ”grattis till era nya grannar” och ”Vellinge blir 

alltid utmålat som rasistiskt, trots att bara en väldigt liten del här är det”. Detta visar på att det finns 

dolda strukturer under ytan.  

Det framkommer att många av Sydsvenskans artiklar är genomförda av samma skribenter, vilket 

tyder på att det finns en nyhetsredaktion som enbart arbetar med den här sortens rapportering vilket 

även gör att det blir en kedja av likartade artiklar och att skribenterna har tidigare åsikter och 

föreställningar i ämnet som gör det svårt för dem att vara objektiva. Det verkar som om det inte bara 



är enskilda personer som har problem med flyktingar, utan att det har blivit mer utbrett idag, 

möjligtvis beror detta på den lågkonjunktur som råder för tillfället. På Sydsvenskans nyhetsredaktion 

råder likartade produktionsförutsättningar för de olika skribenterna när de producerar artiklarna, detta 

innebär att det är stor fokusering på de lokala nyheterna och i detta fall det som händer SD på en 

lokalnivå. De flesta av Sydsvenskans artiklar förekommer det också citat från intervjuer, ibland är de 

direkta och ibland är de indirekta, i vissa fall har det nog enbart genomförts telefonintervjuer vilket 

kan förändra budskapet som den som blir intervjuad vill förmedla. Till skillnad från Aftonbladets 

artiklar så framgår det inte glasklart i Sydsvenskans artiklar vad SD:s politik går ut på, utan man får 

snarare som läsare reda på den genom att läsa mellan raderna. Hur de ställer frågorna kan påverka 

svaren för den som blir intervjuad. När det gäller maktrelationen mellan journalisterna och de som blir 

intervjuade är det tydligt att det i de flesta intervjuer som är gjorda av Sydsvenskans journalister, är det 

dessa som bestämmer konversationsagendan. Journalisten kan sedan genom ordval och språkbruk 

visa att de inte håller med i det som sägs, eller även hur de visar att de har ställt frågorna. Detta innebär 

att journalisterna har ett större ansvar än vad som tros och även att de har en stor makt. Det finns 

naturligtvis olika aktörer i artiklarna, men det är rätt vanligt att det inte bara är SD som förekommer, 

utan att de ofta sammankopplas med något annat parti, exempelvis Socialdemokraterna. I 

Aftonbladet står det följande,  

     ”Socioekonomiskt ser SD:s väljare ut som Socialdemokrater, de har låg utbildning men tjänar ganska bra. 

     Men de har borgerliga värderingar…” (Mellin, Aftonbladet, 09-10-27) 

Att skribenten i detta fall uttrycker sig på detta vis kan vara bekymmersamt eftersom att förutom 

förknippa SD med låg utbildade, så förknippas de även med de borgerliga. God journalistik ska 

försöka undvika sådana här subjektiva uttalanden eftersom det kan finnas någon som tar det för 

sanning. Det visas av Sydsvenskans skribenter att det finns splittringar inom de olika partierna, främst 

är det Moderaterna och Socialdemokraterna som är i fokus. Eftersom partierna verkar vara splittrade 

angående hur de ska bemöta SD, så framstår dessa som det starka och solida partiet. Ett exempel på 

detta är en artikel från Sydsvenskan som handlar om en Socialdemokrat i Eslöv som när denne 

intervjuades sa att samarbete med SD var ett måste. Men sedan ändrade han på sitt uttalande och 

ringde upp och dementerade det. Det känns inte som om partierna har varit på det klara med hur dem 

ska hantera SD och när medierna då konfronterar dem så blir de ställda och vet inte vad de får säga 

eller hur de ska ställa sig till frågan. I denna artikel säger intervjuaren att det är en ”gråzon”.   

     ”En tolkning är att Staffan Appelros är öppen för ett organiserat samarbete mellan Moderaterna och 

     Sverigedemokraterna i Malmö. Det skulle innebära att partierna tillsammans gör upp om strategier och 



     budget. Men nu vill Staffan Appelros förtydliga: han förespråkar inte ett samarbete mellan M och SD i 

     Malmö. ” (Jaderup, Sydsvenskan, 09-11-09) 

En av Sydsvenskans artiklar är producerad genom att reportern sitter med på ett av SD:s möten som 

observatör, vilket gör att språket i artikeln känns informellt och otvunget, och en bild av SD som 

normalt parti framställs. Skribenten ifråga har inte styrt diskussionen utan skriver i artikeln hur SD 

ställer sig i olika miljöfrågor, men inte hur de ställer sig i flyktingfrågor, vilket säkerligen är planerat 

från SD:s sida. Det presenteras även en bild av att SD tagit emot en förra detta sparkad Moderat och 

som nu har tagit väljare från sitt gamla parti, vilket gör att de framställs lite som ”goda samariter”, 

medan Moderaterna i detta fall framställs på ett negativt vis genom språkbruket i artikeln. Journalisten 

i denna artikel har helt enkelt beskrivit SD:s möte som denne såg den, men det hade kanske fungerat 

bättre om skribenten varit lite mer kritisk mot SD och inte presenterat en normaliserande bild av 

partiet genom att exempelvis använda sig av metaforer såsom: ”vetelängd och kaffe”. 

I en annan av Sydsvenskans artiklar är det Sahlin som blir grillad om hur Socialdemokraterna ska 

hantera och bemöta SD och det som framkommer är att Socialdemokraterna måste bli starkare och 

mer sammansvetsade för att lyckas behålla samarbetet med Vänsterpartiet och beskriver även ett 

skräckscenarium ifall SD skulle bli vågmästare. Med ord som; ”borgerliga friarna”, ”lockropet”, 

”frieriet” och ”makten” kan den närmast kan liknas vid en sensationsartikel: 

     ”Plötsligt står de borgerliga friarna i rad framför Miljöpartiet. Först ut var Folkpartiledaren Jan Björklund: 

     Om Sverigedemokraterna blir vågmästare efter valet 2010 är de gröna välkomna i vår regering, förklarade 

     han igår i en intervju i Ekot. Efter några timmar hade Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Göran 

     Hägglund stämt in i lockropet. Bakom frieriet ligger inte bara en önskan att hålla SD borta från makten. ” 

     (Lönneaus, Sydsvenskan, 09-10-24) 

Denna sortens artikel är väldigt ovanlig för Sydsvenskan att publicera, oftast presenteras innehållet i 

deras artiklar mer subtilt och de flesta av skribenterna använder sig av något mer diskret språk, med 

mycket metaforer för att ge vidare beskrivningar.  

Maktrelationer 

De olika medierna bestämmer inte vad folk ska tycka, men däremot vad människor ska tycka 

någonting om. I detta fall har det framkommit att SD är någonting man ska tycka någonting om. 

Bilden som presenteras i nyhetsartiklarna är att det är någonting negativt, men detta budskap kan även 

missförstås och det kanske inte alltid framgår klart. Vissa av artiklarna är påverkade av vad medierna 

anser vara viktigt, och tar helt enkelt inte upp något annat detta kallas för priming, det är då viktigt att 

medierna utgår ifrån demokratiska perspektiv när de tillskriver ansvar i förhållande till verkligheten. 



(Strömbäck, 2000) Exempelvis hur de porträtterar SD, är det en sanningsenlig bild som presenteras? 

Nyhetsinnehållet i artiklarna formas och sätts i ett sammanhang av journalisterna. Journalisterna 

anpassar sedan dem till meningsstrukturer och processer som publikens referensramar påverkas i. 

Detta kallas för framing och är väldigt viktigt eftersom det tillskriver journalisten makt att forma 

innehållet i artiklarna som denne själv vill. (Nord och Strömbäck, 2004) Medierna har således en stor 

makt när det gäller att forma och bestämma dagordningen.  

När man talar om politikens medialisering syftar man på mediernas centrala ställning när det kommer 

till en politik vars urval, presentation, form, rytm, tempo och kanske också innehåll anpassas eftersom 

man vill uppnå ett så stort medialt utrymme som möjligt. Demokrati hänger alltid ihop med politik, 

medier och journalistik, det går inte att bortse från mediernas makt i den demokratiska politiska 

kommunikationen. (Nord och Strömbäck, 2004) Demokrati och yttrandefrihet går hand i hand och 

SD har under åren sammankopplats starkt ihop med nazism. Vi vet inte hur situationen ser ut idag, 

men det blir farligt när medierna indikerar att de fortfarande är det, det torde fortfarande finnas 

människor som är med i partiet som är främlingsfientliga och inte vill att vi ska ta in fler ”utlänningar” 

i Sverige. Frågan om invandrare har egentligen varit i fokus under många års tid, men när de 

omnämnts i media har det många gånger varit i negativa ordalag exempelvis vid brott. Många 

svenskar glömmer bort att mestadelen av brott faktiskt görs av svenskar, men tyvärr förmedlas en bild 

i medierna att brotten i många fall utförs av invandrare. När SD fick så höga siffror i det förr valet 

började en ny diskussion formas i medierna, var det så att vi fortfarande hade ”smyg- rasism” i 

Sverige?  För den som är vidare intresserad av att avtäcka dolda diskurser och maktbruk kan det 

ämnet vara ett förslag på vidare forskning. Det finns en problematik idag med att det finns många 

ungdomsgäng, dessa ungdomar har många gånger ingenstans att ta vägen eftersom olika besparingar 

från kommunernas sida har tagit bort exempelvis ungdomsgårdar. Men vad är det då medierna gör 

för att förändra eller förankra denna bild? Jo, medierna kommunicerar ett budskap där det bara skrivs 

negativt om det. Men är det inte bättre om medierna skriver om hur det verkligen är, naturligtvis är 

inte alla invandrare kriminella, utan de flesta är helt enkelt bara vanliga människor. Medierna borde 

här sätta in sina resurser, det politikerna misslyckats med – kan medierna lyckas med. Eftersom SD 

har så många anhängare är det tydligt att någonting i den svenska politiken är fel. Det är invandrare 

som är i fokus och detta är ju ett grundläggande problem i Sverige, i det fall att svenska befolkningen 

inte vill ta emot fler invandrare på grund av att medierna beskriver det som någonting negativt och har 

gjort detta i flera år. Bilden av någonting positivt måste förmedlas. Men denna debatt har tagit en ännu 

snävare vänding idag, eftersom fokus inte ligger på hur problemet ska lösas det vill säga HUR ska vi 

integrera invandrarna. Utan fokus i medierna har snarare hamnat på SD som parti vilket i sig inte är 



källan till problemet utan det är folks åsikter och troförutsättningar. Fokus i medierna bör inte ligga på 

SD utan på invandringen i sig. Man kan förändra befolkningens åsikter, det vill säga att förändra 

åsikten om att invandring är någonting negativt. Det är också känt att vid kris så vänder sig folk till 

andra partier än de traditionella och det är det som har hänt idag. Det är självfallet så att i en perfekt 

värld att vi inte ska ha ett främlingsfientligt parti med på styrande nivå, men som det ser ut idag så är 

det på det viset. I många delar av Sverige är de med på styrande nivå i olika kommuner. Det går inte 

att tiga bort ett parti som är med på styrande nivå i en demokrati. Medierna måste även passa sig för 

vad de skriver om eftersom det är de som bestämmer dagordningen, men denna kan också komma 

att bli samtalsagendan vilket är väldigt farligt under en lågkonjunktur. Att dessutom redan från början 

jobba med människors syn gentemot andra kulturer och religioner så att människor når förståelse 

istället för hat. Medierna kan börja visa en mer positiv bild av invandrare och flyktingar. I många av 

Sydsvenskans artiklar finns det många olika aktörer, det vill säga det är många som uttalar sig, vilket 

påverkar den sociala diskursen. Många artiklar bidrar till att upprätthålla olika maktrelationer och 

identiteter exempelvis: 

     ”…Alla etablerade partier har brännmärkt samarbete med Sverigedemokraterna. Till Sveriges Radio sade 

     nyligen Fredrik Reinfeldt (M): Vi kommer inte att göra oss beroende av SD, det är ett parti som har 

     brutaliserats väldigt kraftigt med sitt ”vi och dem”-tänkande. Det vore omöjligt för mig att samarbeta med ett 

     sådant parti…” (Orrenius, Sydsvenskan, 09-11-07) 

Det är viktigt som journalist att tänka sig för innan man skriver en text och klart veta vad det är som 

ska förmedlas. Det pågår en ekonomisk kris i vårt land och detta innebär att de är många som är 

arbetslösa i Sverige, men samtidigt pågår det en invandring av arbetskraft från utlandet. Vi måste först 

och främst fixa så att jobben fås av dem som bor i Sverige oavsett ursprung och sedan kan man börja 

importera arbetskraft. Detta kan nog vara en del i att så många väljare tydligen väljer att rösta på SD. 

Men samtidigt måste man inse att det är många som inte är importerad arbetskraft utifrån, utan 

faktiskt har invandrat inte för att de vill utan för att de har varit tvungna att lämna sitt eget land på 

grund av exempelvis krig. När en partimedlem från de stora partierna har sagt till medierna att de kan 

tänka sig samarbete, blir de utfrysta av partiet och uthängda i medierna, vilket innebär att de stora 

partierna inte tänker demokratiskt om de trycker ut ett folkvalt parti. Medierna kan inte fokusera på 

det negativa utan måste ta reda på all bakgrundsfakta. I detta fall är det kanske även så att de negativa 

skriverierna om Moderaterna kan gynna SD:s beskrivning eftersom de verkar ha en klar position och 

åsiktsagenda inom partiet. I vissa artikel uppkommer frågan om huruvida demokrati och 

yttrandefrihet tas i beaktning av de stora partierna. Tidigare uteslöts SD från debatter och diskussioner, 

men efter det senaste valet har de andra partierna varit tvungna att ta upp debatten med dem. 



Slutdiskussion 

Det är det av stor vikt att ha en dialog och öppen diskussion med partier som SD eftersom ”vanliga” 

människor ska förstå och bilda sig en egen uppfattning om vad det är för parti de röstar på. Detta är ett 

aktuellt ämne och det är viktigt att ta upp det, speciellt eftersom det inom en snar framtid är val igen. 

Genom åren har de båda blocken mött SD:s politik med total tystnad och närmast nolltolerans, vilket 

har inneburit att dialog och debatt som inte har funnits. Att inte de andra partierna tidigare har tagit 

debatten med dem kan vara en av orsakerna till att SD, i det senaste valet, hade så stor framgång att de 

nästan kom med i riksdagen. På kommunnivå blev de på flera platser runt om i landet med att bli 

inröstade i kommunfullmäktige, vilket är en av främsta faktorerna till att de andra partierna öppnat 

upp för debatten, eftersom de numera är med på styrande nivå. Om vi tänker tillbaka på det senaste 

valet så var det ett enormt stort mediedrev på det feministiska partiet FI, där både partiet och 

partimedlemmarna blev totalt utelämnade i media. Hur kommer det sig att SD inte har råkat ut för 

detta? Detta anser vi vara väldigt intressant, men det är tyvärr ingenting som vi kommer att undersöka 

i denna uppsats. I många fall märks det att journalisten är negativt inställd till SD, men det 

framkommer inte klart utan snarare genom subtila användningar av diskurser i detta fall främst 

språkbruk. 

SD är ett parti som antagligen är i starten på en seriös granskning av medierna, men ännu känns det 

inte som att de ”kommer åt dem” och det redovisas inte fullständigt i artiklarna hur deras politik ser ut. 

SD:s partiledare Jimmie Åkesson skrev en debattartikel under hösten som publicerades av 

Aftonbladet vilken har gett upphov till mängder av skriverier främst från de andra partiledarna. Dock 

är det inget som vi har gått in på eftersom vi valt att arbeta med nyhetsartiklar. Genom vår kritiska 

diskursanalys har vi fått fram att författaren både kan vinkla sina frågor vid intervjun, vilket gör att 

redan då är deras makt stor, och som om denna makt inte vore nog kan de sedan även välja vilka citat 

de vill ha med. Detta gör ju att journalistens objektivitet ställs på sin spets, är de verkligen objektiva? 

Svaret på denna fråga är nej, vem som helst som skriver en text har med sig tidigare förkunskaper och 

åsikter med sig i texten. Men det kan även tänkas att i vissa fall vill kanske skribenten visa vad det är 

denne tycker eller anser, speciellt när det gäller någonting som de anser vara negativt, såsom många 

skribenter verkar finna SD. Men detta kan de ju inte heller visa eftersom de ska vara objektiva, men 

det görs ändå genom diskurser. Kommunikation i medierna är oerhört viktigt idag, men när det gäller 

dessa nyhetsartiklar som vi analyserat, får nyhetsredaktionerna ska akta sig för att kalla många av 

dessa för nyhetsartiklar eftersom de inte är renodlade sådana. Men de uppfattas som renodlade 

eftersom de finns med på nyhetssidorna, vilket naturligtvis påverkar läsarena eftersom det känns som 



ren fakta. SD gynnas av både positivt och negativa skriveriet, speciellt eftersom det verkar som de ”är 

i ropet” och är omskrivna, vilket kan locka nya väljare och även att de får mer publicitet än vad andra 

partier får. 

Sverige ska vara ett land där alla oavsett nationalitet ska känna sig trygga i och det ska inte finnas 

någon rasism, vilket det måste vara nolltolerans mot och vi kan inte och ska inte finnas någon 

nolltolerans mot ett parti. Men det är oerhört viktigt att förändra människors åsikter ifrån grunden 

speciellt om de har främmande åsikter. Få svenskar skulle offentligt gå ut med att säga ”att de hatar 

utlänningar”, men dessvärre är det någonting som många anser. Är det medierna som har påverkat 

detta synsätt genom att exempelvis märka ut brott gjorda av flyktingar? Utan att ha analyserat detta så 

kan det nog sägas med relativ stor säkerhet att de säkerligen har haft en del i att producera denna åsikt. 

Politiken idag är mer avhängig medierna vilket även kan ses på teorin om politikens medialisering, 

där budskapet från partierna nästan skräddarsys för att passa in i de olika massmedierna. Har 

budskapen väl kommit in till medierna så bestämmer de vad det är som ska finnas på dagordningen 

från dag till dag exempelvis genom de val som en nyhetsredaktion gör varje dag när de bestämmer 

vad som ska bli en nyhet eller inte. SD har fått en stor plats i medierna än så länge och det kan tänka 

sig att denna plats blir ännu större nu allteftersom de olika medierna rapporterar allt mer kring 

partierna och partiledarna inför nästa års val. När medierna och journalisterna rapporterar om olika 

saker, exempelvis ett politiskt parti som SD, är det viktigt att läsarna informeras om vilken oerhörd 

makt de kan spela både enbart i text, men även när det gäller sociala praktiker. Medierna bidrar även 

till att reproducera vissa normer och föreställningar beroende på det sätt som ämnet rapporteras om. 
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